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1. Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrative; 

2.  Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicata, cu modificari si completarile ulterioare 

; 

3. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 

4. Hotărârea nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din 

administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare; 

5. Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei 

funcţionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare; 

6. Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor 

generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor 

contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a 

personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice ; 

7. Constituția României; 

8. Legea nr. 202/2002, privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, 

republicată; 

9. O.G nr. 137/2000 – privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, 

republicată 

10. Ordonanța Guvernului nr.27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, 

cu modificările și completările ulterioare; 

11.  Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

12. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

13. Legea nr. 196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi 

administrarea condominiilor;   

14. Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică; 

15. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 

fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor); 

16. Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 

pentru perioada 2015-2020, aprobată prin HG nr. 18/2015; 

17. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de 

discriminare; 

18. Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor; 

19. Legea nr.1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

20. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

21. HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a aprevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea 

nr.98/2016 privind acahizitiile publice, cu modificarile ulterioare; 
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22. Legea 18/1991 – Legea Fondului Funciar, republicata; 

23. Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica 

24. Legea nr. 98/2016 privind acahizitiile publice; 

25. Hotararea nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acaordului cadru din Legea 

nr.98/2016 privind acahiziile publice; 

26. Codul de Procedura Civila; 

27. Legea 155/2010 legea politiei locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

28. H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a 

politiei locale; 

29. Ordonanta Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor; 

30. Ordonanta Guvernului nr.27/2003 privind procedura aprobarii tacite 

31. Legea 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcarea a unor norme de convietuire sociala, 

a ordinii si linistii publice; 

32. Regulamentul (UE) 2016/679, privind protectia persoanelor fizice in cea ce priveste 

prelucrarea datelor cu carater personal si privind libera circulatie a acestor date, Capitolele III 

si IX din RGDP, Drepturile persoanei vizate si Dispozitii referitoare la situatii specific de 

prelucrare; 

33. O.G nr. 99/2000 – privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; 

34. Legea Locuintelor nr.144/1996 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

35. Legea nr.50/1991 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu 

modificariile si completarile ulterioare. 

36. Legea nr.350/2001 din 6 iulie 2001 privind amanajarea teritoriului si urbanismul, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 

37. Legea nr.82/1991 privind contabilitatea, republicata; 

38. Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, republicata; 

39. Legea nr.500/2002 privind finantele publice, republicata; 

40. Legea Contenciosului Administrativ nr.554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare; 

41. Legea 233/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea 

activitatii de solutionare a petitiilor; 

42. Regulamentul UE nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a 

Directivei 95/46/CE; 

43.  Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civila, cu modificarile si completarile ulterioare; 

44. O.G nr. 41/2003 privind dobandirea si schimbarea pec ale administrativa a numelor 

persoanelor fizice; 

45. Hotararea nr. 64/26.01.2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitara a 

dispozitiilor in materie de stare civila; 

46. Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata; 

47. Legea 21/1991 – legea cetateniei romane, republicata  

48. O.U.G nr.97/2005 privind evidenta, domiciliul, resedinta si actele de identitate ale catatenilor 

romani, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

49. Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 

50. Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de 

achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si 

concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de 

Solutionare a Constestatiilor. 

 

 

 


